Załącznik 1/2017/2018
Do uchwały nr 230/2017/2018
z dnia 27 listopada 2017 r.

Statut
Szkoły Podstawowej Nr 13
im. Stanisława Staszica
w Raciborzu
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Statut Szkoły Podstawowej Nr 13 został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,poz.59 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych

szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r., poz.649)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1189)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z 2001r.,poz. 624 z późn. zm.)
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ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr13 w Raciborzu imieniem Stanisława Staszica;
siedziba szkoły – ul. Staszica 12, 47-400 Racibórz.
2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót
nazwy w brzmieniu Szkoła Podstawowa Nr 13 w Raciborzu.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

§2
Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Racibórz.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę
Racibórz. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
Obsługę finansową Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu prowadzi Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu przy ul. Batorego 7, gdzie przechowywana jest stosowna
dokumentacja.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Czas trwania cyklu kształcenia w szkole trwa 8 lat.
Szkoła realizuje treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania w
cyklu 8- letnim.
Szkoła prowadzi oddziały przyszpitalne klas I-VIII przy Szpitalu Rejonowym
na ul. Gamowskiej.
Szkoła prowadzi klasy realizujące rozszerzony program wychowania fizycznego przy
współpracy z Miejskim Klubem Zapaśniczym UNIA w Raciborzu.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, Konwencji Praw Dziecka, a także zawarte w Programie
Wychowawczo- Profilaktycznym , dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb
danego środowiska.
2. Celami i zadaniami szkoły są:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w ramach realizacji szkolnych planów nauczania;
2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;
4) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów;
5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;
6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;
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7) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia
z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
9) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
10) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny,
emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
11) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej
i etnicznej;
12) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, takich jak:
a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
e) podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej,
f) postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji;
13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją
i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk
psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania
uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego;
współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z policją i sądem;
14) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
15) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
16) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji.
3. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
a szczególności:
1) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie
pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych
przez szkołę poza jej terenem;
2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący
i przeprowadzający zajęcia;
3) zapewnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych
przez szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki;
4) organizuje dyżury nauczycieli w szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi
procedurami;
5)zapewnienia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na czas pracy rodziców;
6) zaopatruje uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych;
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7) umożliwia pełny rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, rozwijanie
zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
8) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:
a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych,
godzinach z wychowawcami oraz apelach,
b) zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie
z obowiązującymi w szkole wewnętrznymi procedurami,
c) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami
obowiązującymi w szkole,
d) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
e) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,
f) w miarę możliwości opiekę pielęgniarską.
4. Szkoła organizuje edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów
edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych oraz szkolnego zestawu programów nauczania,
szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami oraz
poprzez:
1) udział w konkursach przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;
2) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, programów autorskich
nauczycieli;
3) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów;
4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;
5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;
6) wspieranie uczniów mających trudności w nauce;
7) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;
8) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia;
9) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka;
10) rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
11) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez
promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli;
12) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród
młodzieży patologii i agresji;
13) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
15) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci;
16) organizowanie zajęć nauki religii i etyki;
17) organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do
Szkoły.
5. Szkoła, organizując edukację uczniów, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu
oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji
i ochrony zdrowia.
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6. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
rady rodziców.
§4
1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
2) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych.
2. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła
nawiązuje współpracę z:
1) policją;
2) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
3. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej.
§5
1. Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu
ich zaspakajania;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi;
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego - profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających
z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4. W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) zajęcia specjalistyczne;
3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
4) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
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5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych;
4) warsztatów;
5) porad i konsultacji;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej.
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym lub w indywidualnej dokumentacji ucznia.
8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć
specjalistycznych trwa 45 minut, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60
minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w
czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie
tygodniowym.
§6
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§7
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowej z dostępem do internetu;
3) biblioteki z Centrum Informacji Multimedialnej;
4) świetlicy;
5) gabinetu pedagoga;
6) sali gimnastycznej;
7) sali do gimnastyki korekcyjnej;
8) sali do zajęć korekcyjno- wyrównawczych;
9) stołówki;
10) pomieszczeń administracyjno- gospodarczych;
11) archiwum;
12) szatni z indywidualnymi szafkami;
13) pokoju nauczycielskiego;
14) gabinetu pielęgniarki;
15) boisk sportowych;
16) placu zabaw.
§8
1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
1)
równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia;
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2)
różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu;
3)
unikanie blokowania w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;
4)
przestrzeganie przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
5)
zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku szkoły oraz przynależnym do
niego terenie, w tym celu w szkole został zainstalowany system monitoringu wizyjnego;
6)
zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich
pomieszczeń szkolnych;
7)
sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, pracowniach, sali
gimnastycznej, placu zabaw, bibliotece, świetlicy, szatni, stołówce;
8)
pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku szkoły oraz umożliwienie przebywania
uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli od
wiosny do jesieni;
9)
organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
10)
oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych
pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym;
11)
zagwarantowanie udzielenia pomocy w razie wypadku; przeszkolenie nauczycieli z zakresu
udzielania pierwszej pomocy;
12)
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć świetlicowych przez wychowawców
świetlicy;
13)
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na basenie, w trakcie zajęć odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia, w czasie drogi i pobytu w szatniach na basenie odpowiedzialni są nauczycieleopiekunowie;
§9
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 10
1. W szkole istnieje zespół wychowawczy tworzony przez dyrektora szkoły.
2. Zespół wychowawczy szkoły powołuje dyrektor szkoły w celu doskonalenia pracy szkoły
w obszarze wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa.
3. Do zadań zespołu wychowawczego należy poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy,
które zapewnią uczniowi prawidłowe funkcjonowanie, harmonijny rozwój oraz pomogą dziecku
i jego rodzinie w eliminowaniu nieprawidłowości lub w rozwiazywaniu pojawiąjących się
problemów.
4. W skład zespołu wchodzą: wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciel klas I-III
i klas IV-VIII.
5. Z posiedzeń zespołu wychowawczego szkoły pedagog szkolny sporządza protokół.
6. O podjętych decyzjach wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia w terminie 7 dni od
podjęcia decyzji.
9.W przypadku, gdy nie ma możliwości rozmowy z rodzicami, wychowawca klasy zawiadamia
rodziców pisemnie listem poleconym.
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ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 11
1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

§ 12
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do
użytku szkolnego.
Liczba uczniów w oddziale powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego w klasach IV – VIII.
Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych
w oddziałach liczących powyżej 25 uczniów oraz na wychowaniu fizycznym w oddziałach
liczących powyżej 27 uczniów.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Pomiędzy godzinami lekcyjnymi uczniowie mają prawo do przerw śródlekcyjnych .
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań
i inne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych,
między klasowych, w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 13
Wolontariat
1. Celem wolontariatu jest:
1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów;
2) rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu;
3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób i podmiotów
potrzebujących pomocy;
4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze
szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.
2. Działania będą prowadzone poprzez:
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1) organizowanie spotkań z wolontariuszami;
2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;
3) prowadzenie akcji charytatywnych.
§ 14
Organizacja nauczania, wychowania i opieki
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania.
2. Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez Organ Prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny
zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Edukacja na
poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany.
5. Organizacja procesu dydaktyczno–wychowawczego przewiduje występowanie zajęć ruchowych
w każdym dniu nauki, których łączny wymiar powinien wynosić co najmniej 4 godziny lekcyjne.
6. Działalność edukacyjna szkoły wyznaczona jest w szczególności przez:
1)
szkolny zestaw podręczników i programów nauczania;
2)
program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości odpowiednio zestaw programów nauczania i
szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
8. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu jego przyjścia do momentu wyjścia ze
szkoły zgodnie z procedurami.
9.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zainstalowany
został system monitoringu wizyjnego, który obejmuje swym zasięgiem wejście główne do
szkoły, teren wokół szkoły oraz szatnię szkolną.
§ 15
Zadania świetlicy szkolnej
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców
(prawnych opiekunów) lub organizacje dojazdu do szkoły szkoła zapewnia świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
3. Świetlica jest częścią integralną szkoły, czynną 5 dni w tygodniu.
4. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, których rodzice pracują.
5. Pracą świetlicy kieruje kierownik powołany przez dyrektora szkoły.
6. Kierownik opracowuje regulamin świetlicy, plan pracy, sporządza sprawozdania, prowadzi
rejestry .
7. Kierownik ma prawo przydzielania zadań i wydawania poleceń wychowawcom świetlicy.
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8.Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu oraz innych
planowanych zajęć edukacyjnych podczas nieobecności nauczyciela.
9.Do zadań wychowawców świetlicy należy:
1) udzielenie pomocy w nauce,
2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,
3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą
klasy,
4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,
5) rozwijanie zainteresowań uczniów.
6) pełnienia dyżurów na stołówce szkolnej, podczas spożywania posiłków.
10.Świetlica finansowana jest z budżetu szkoły.
11.Dokumentacja świetlicy: roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy; dzienniki
zajęć; karty zgłoszeń; sprawozdania statystyczne.
12.Świetlica zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia jednego posiłku w stołówce
szkolnej za odpłatnością.
13. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły z Organem
Prowadzącym.
14. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej zawarte są w regulaminie stołówki szkolnej.
15. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza
się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.
16. Organ Prowadzący szkołę może zwolnić rodziców lub ucznia z całości lub części opłat
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych;
17.Organ Prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa powyżej
dyrektora szkoły.
§ 16
Biblioteka szkolna
1. W szkole działa biblioteka, której zasady korzystania określa regulamin biblioteki szkolnej.
2. Zadania bibliotekarza:
1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,
2)przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,
3) ustala stan majątkowy biblioteki,
4) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,
5) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,
6) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek
w bibliotece,
7) udziela porad w wyborze książek,
8) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,
9) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,
10) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki
3. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
1) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,
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2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
3) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
4) udzielanie porad bibliograficznych,
5) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
1) komputeryzacja biblioteki szkolnej,
2) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,
3) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.
5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
1) imprezy,
2) konkursy,
3) wystawki,
4) kiermasze.
6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:
1) wycieczki edukacyjne,
2) interdyscyplinarne koła zainteresowań,
3) spotkania i imprezy edukacyjne.
7. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:
1) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
2) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
3) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
4) informacja o aktywności czytelniczej.
8. Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną:
1) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza,
2) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).
9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1)
udostępnianie programów
nauczania,
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych
uczniów,
3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,
8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się
poprzez:
1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
3) poradnictwo dla rodziców na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
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5) organizację wycieczek do innych bibliotek,
6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa
7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych
bibliotek,
9) udział w spotkaniach z pisarzami,
10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych
§ 17
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej
1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
z dotacji celowej MEN są własnością szkoły, winny być użytkowane przez okres minimum
trzech lat.
2. Są one wypożyczane nieodpłatnie uczniom na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
3. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego podpisują umowę użyczenia
podręcznika, w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron, w której zawarte są
szczegółowe informacje dotyczące korzystania z podręczników.
4. Podręczniki są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych zgodnie z przepisami prawa.
5. W terminie wskazanym w umowie uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do biblioteki szkoła ma
prawo żądać od rodzica ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.
7. Postepowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia
z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1.
uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników
do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
8. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych książek i materiałów
ćwiczeniowych;
2) podręczniki należy obłożyć w foliowe oprawy;
3) wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan otrzymanych
podręczników lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili
u wychowawcy;
4) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do biblioteki szkoła ma
prawo żądać od rodzica ucznia zwrotu kosztu ich zakupu;
5) przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub
spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub
popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które
pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne
z nich korzystanie;
6) na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów
bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić;
7) dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem
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edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub
materiałów edukacyjnych.
§ 18
Organizacja nauczania w oddziałach przyszpitalnych
1. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziale przyszpitalnym dla uczniów klas I- VIII przewlekle
chorych :
1)
zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
z zatwierdzonym przydziałem czynności;
2)
zajęcia prowadzone są na terenie szpitala w świetlicy lub na salach chorych;
3)
nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną oraz przekazują informacje do
macierzystych szkół chorych uczniów.
§ 19
Współpraca z instytucjami
1. Szkoła w celu pełnej realizacji działalności statutowej współpracuje z instytucjami
kulturalno – oświatowymi i sportowymi, poradniami specjalistycznymi, sądem i policją,
z przedszkolami i innymi szkołami oraz z OPS w ramach organizowania pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Szkoła może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o przyznanie pomocy materialnej
uczniom w formie stypendium socjalnego, zasiłku losowego , wyprawki.
§ 20
Współdziałanie z rodzicami
1. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, współdziałania
i profilaktyki polegają na:
1)
organizowaniu spotkań z rodzicami zgodnie z harmonogramem;
2)
indywidualnych kontaktach wychowawcy klasy z rodzicami, prawnymi opiekunami
w zależności od potrzeb;
3)
rozpoznawaniu warunków środowiskowych;
4)
odwiedzinach wychowawcy w domu rodzinnym ucznia;
5)
współpracy z rodzicami w wyrównywania braków w edukacji ucznia;
6)
współpracy z rodzicami w zakresie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
7)
organizowanie przez dyrektora szkoły spotkań Rady Rodziców, przyjmowanie wniosków do
realizacji;
8)
współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych, ogólnoszkolnych
i środowiskowych;
9)
pedagogizację rodziców;
10)
monitorowanie efektów działań szkoły wśród rodziców i uczniów;
11)
realizację wniosków rodziców dotyczących pracy szkoły;
12)
współpracę przy tworzeniu i opiniowaniu dokumentów szkoły.
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ROZDZIAŁ 4
ORGANY SZKOŁY
§ 21
Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
§ 22
Dyrektor szkoły
1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może stworzyć dodatkowe stanowisko
wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
3. Dyrektor szkoły w szczególności:
1)
kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
2)
sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)
realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5)
dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6)
organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;
7)
przygotowuje projekt organizacyjny szkoły;
8)
wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych;
9)
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
10)
stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków;
11)
zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym;
12)
stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych;
13)
kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na
podstawie odrębnych przepisów;
14)
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
15)
ma prawo ustalić do sześciu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w ciągu roku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego;
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16)
jest zobowiązany do powiadomienia nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,
w terminie do dnia 30 września tego roku.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2)
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3)
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
4)
nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;
5)
przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu;
6)
ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;
7)
powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego;
8)
przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach;
9)
zwalniania uczniów z głęboką dysleksją rozwojową lub wadą słuchu na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP z zajęć drugiego języka obcego, w przypadku
jeżeli są to zajęcia obowiązkowe.
6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami
i samorządem uczniowskim.
7. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania
rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznych niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
10.
Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela.
11.
Dyrektor wydaje wewnątrzszkolne akty prawne w formie zarządzeń obowiązujące
pracowników i uczniów szkoły.
12.
Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
13.
Funkcje dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
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§ 23
Wicedyrektor szkoły
1. Swe statutowe funkcje dyrektor szkoły wykonuje wraz z wicedyrektorem do spraw dydaktyki,
wychowania i opieki.
2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności. Jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo
do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
3. Wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie:
1)
kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej według zakresu
przydziału czynności znajdującego się w teczce osobowej;
2)
układania tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;
3)
organizowania i rejestrowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
4)
sporządzania comiesięcznego zestawienia godzin ponadwymiarowych;
5)
przygotowania wspólnie z dyrektorem dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły;
6)
organizowania i koordynowania bieżącego toku działalności pedagogicznej wychowawców
klas, świetlicy, biblioteki, pedagoga i pielęgniarki;
7)
ma prawo podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań
i kompetencji;
8)
uczestniczy w ewaluacji i pełni nadzór pedagogiczny;
9)
aktywnie uczestniczy w pracach zespołów powołanych przez dyrektora;
10)
odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną
i organem
prowadzącym
szkołę
za:
poziom
pracy
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły, poziom nadzoru pedagogicznego, stan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
bezpieczeństwo osób, wyposażenie materiałowe szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji
zastępcy oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.
§ 24
Rada Pedagogiczna
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swej pracy i na jego podstawie funkcjonuje.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach
rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
rady.
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6. Dyrektor szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, przedstawia radzie pedagogicznej
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o
działalności szkoły.
7. Dyrektor ma prawo wstrzymywania wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa, nawet, jeśli zostały przegłosowane i przyjęte zgodnie z regulaminem pracy
rady. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)
zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6)
ustalanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolnego zestawu
programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
7)
ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
8)
podejmowanie uchwał w sprawie statutu i zmiany statutu, po zasięgnięciu opinii wymaganej
ustawą.
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)
organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych edukacyjnych;
2)
projekt planu finansowego szkoły;
3)
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród , wyróżnień;
4)
propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych i zajęć w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską;
5)
powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołanie
z tych stanowisk;
6)
zestaw programów nauczania na dany rok;
7)
propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące wyboru jednego podręcznika lub materiału
edukacyjnego;
10.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany a także
przedstawienie ich do uchwalenia radzie rodziców.
11.
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim wypadku organ uprawniony
do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego
wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
12.
Rada pedagogiczna wyraża również opinię dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły przez organ prowadzący, jeżeli nie udało się wyłonić kandydata na to stanowisko
w rutynowej procedurze konkursowej.
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13.
Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.
14.
Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania
wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności rady
pedagogicznej.
15.
Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący
obrad i protokolant oraz sprawdza go osoba wyznaczona przez dyrektora.
16.
Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią
i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada
na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
Przyjęcie protokołu potwierdza się podpisami członków rady pedagogicznej.
17.
Członkowie rady pedagogicznej inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
18.
Ponadto członek rady pedagogicznej powinien:
1)
współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich
członków rady;
2)
czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz komisji i zespołów, do
których został powołany;
3)
realizować przyjęte uchwały;
4)
składać przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań;
5)
stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.
19.
Podczas narad obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Za
naruszenie tej zasady dyrektor szkoły udziela upomnienia.
§ 25
Rada Rodziców
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu klasowych rad rodziców,
wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły.
5. Do kompetencji rady rodziców należy:
1)występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
2) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego
szkoły;
3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
4)opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
5)gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców bądź z innych źródeł w celu wspierania
działalności statutowej szkoły;
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6)zapoznanie się z realizacją planu nadzoru przedstawionego przez dyrektora;
7)opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
8)opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
9)opiniowanie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej
organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
6. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć dyrektor szkoły, o ile organ ten uzna to za
konieczne lub wskazane.
§ 26
Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4)
prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5)
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
7)
prawo do opiniowania programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
8)
prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
§ 27
Współdziałanie organów szkoły
1. Szkoła zapewnia warunki do współpracy i wymianę informacji pomiędzy organami szkoły
odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:
1) wydawanie zarządzeń przez dyrektora;
2) spotkania z radą pedagogiczną;
3) zebrania ogólne i klasowe rodziców;
4) spotkania z radą rodziców;
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5) spotkania z samorządem uczniowskim;
6) udostępnianie informacji na stronie internetowej szkoły;
7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie szkoły.
2. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podejmowanych
działaniach.
3. Zasady współdziałania organów szkoły:
1)
organy szkoły współdziałają między sobą w ramach regulaminowych kompetencji,
zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji;
2)
szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sporów pomiędzy organami na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;
3)
rozwiązywanie sporów pomiędzy wszystkimi lub niektórymi organami odbywa się przy
arbitrażu dyrektora szkoły;
4)
spory między organami szkoły rozwiązywane są na drodze polubownej poprzez wzajemny
udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów;
5)
jeżeli dyrektor nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu, wówczas wnioskujący organ szkoły ma
prawo zwrócić się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
4. W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb
postępowania:
1)
uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy;
2)
wychowawca wspólnie ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu;
3)
wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy
(którego sprawa dotyczy) i wspólnie z pedagogiem szkolnym starają się rozstrzygnąć zaistniały
spór;
4)
sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje
są ostateczne.
ROZDZIAŁ 5
PRACOWNICY SZKOŁY
§ 28
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. Zasady zatrudnienia, prawa i obowiązki innych pracowników określa Kodeks Pracy
i Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracowników.
4. Pracownicy administracji i obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności
(zakresy obowiązków).
§ 29
Obowiązki i zadania nauczycieli
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowanie godności osobistej ucznia.
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1)
w celu potwierdzenia spełniania warunku nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela:
1)
realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach
edukacyjnych i klasach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w
planie pracy szkoły;
2)
pracuje zgodnie w opracowanym przez siebie planem pracy, decyduje w sprawie doboru
metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych, podręczników i programów nauczania
swych zajęć edukacyjnych;
3)
bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów;
4)
decyduje o ocenie śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów oraz o ocenie
zachowania;
5)
informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrektora oraz radę pedagogiczną
o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
6)
prowadzi rzetelnie, terminowo i prawidłowo dokumentację pedagogiczną zajęć
edukacyjnych, kół zainteresowań;
7)
dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną opracowuje dostosowanie
wymagań edukacyjnych;
8)
dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenie specjalnego dostosowuje formy i metody
pracy do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
9)
wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania;
10)
udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów;
11)
dba o powierzone mienie szkolne oraz wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej
i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły;
12)
bierze aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
13)
ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów;
14)
w czasie zajęć edukacyjnych nauczyciele nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
15)
jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców.
5. Obok zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania
opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem
optymalnych warunków rozwoju ucznia.
6. Nauczyciel może być wyróżniony i nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowiązków,
przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy, wykonywanie prac
wykraczających poza jego obowiązki.
7. Nagroda może być przyznawana w formie:
1)
ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej;
2)
pisemnego podziękowania dyrektora szkoły;
3)
nagrody pieniężnej dyrektora szkoły;
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4)
5)

wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych;
wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe.
§ 30

1. Nauczyciele uczący różnych przedmiotów w obrębie danego oddziału tworzą zespół
nauczycielski.
2. Zadania zespołów nauczycielskich:
1)
ustalają zestaw programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na
cykl edukacyjny dla danego oddziału, modyfikują go w miarę potrzeb;
2)
monitorują realizację podstawy programowej w danym oddziale
3)
analizują bieżące postępy i osiągniecia uczniów w tym oddziale;
4)
analizują wyniki zewnętrznego sprawdzianu;
5)
analizują wyniki klasyfikowania i promowania w danym oddziale;
6)
ustalają i realizują doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego zespołu
i pojedynczych uczniów;
7)
wspólnie ustalają wycieczki.
3. Dyrektor szkoły może tworzyć inne zespoły zadaniowe, których pracą kieruje przewodniczący
powołany przez dyrektora szkoły.
4. W szkole istnieją zespoły samokształceniowe.
5. Do zadań tych zespołów należy:
1)
wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla swojego przedmiotu
2)
korelacja treści programowych z podstawą programową;
3)
badanie wyników nauczania;
4)
określenie ilości prac klasowych i sprawdzianów w semestrze;
5)
dokonywanie ewaluacji osiągnięć uczniów i dokonywanie modyfikacji programowych;
6)
wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania
wyników nauczania;
7)
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
8)
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia;
9)
wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
10)
wymiana doświadczeń, samokształcenie.
6. W szkole istnieje zespół wychowawczy, zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej i zespoły grup
wiekowych klas I-III i IV-VIII.
7. Przewodniczący danego zespołu opracowuje plan pracy i przedstawia do radzie pedagogicznej.
§ 31
Zadania wychowawcy klasy
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca
opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
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3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadania wychowawcy:
1)
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
2)
podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1)
zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie
wspólnie z zespołem do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rodzicami przyczyn
niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;
2)
czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego – współpraca z pedagogiem;
3)
współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;
4)
współpracę z pielęgniarką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów;
5)
występowanie do zespołu wychowawczego, rady rodziców lub powołanych do tego celu
organizacji o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących;
6)
prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych
na zebraniach i konsultacjach, organizowanych co miesiąc wg harmonogramu sporządzonego przez
dyrektora szkoły.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Wychowawca ma obowiązek prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej:
1)
elektroniczny dziennik lekcyjny;
2)
elektroniczny dziennik zajęć pozalekcyjnych;
3)
arkusze ocen;
4)
teczkę wychowawcy klasowego;
5)
inną dokumentację pedagogiczną zleconą przez dyrektora szkoły.
8. Do obowiązków wychowawcy należy:
1)
realizacja zadań ujętych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły;
2)
stała kontrola wpisów do dzienników zajęć lekcyjnych (tematy lekcji, oceny cząstkowe,
oceny końcowe, kontrola frekwencji, ilość zrealizowanych godzin podstawy programowej przez
poszczególnych nauczycieli uczących w jego klasie);
3)
śródroczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne;
4)
dokonywanie wpisów do arkuszy ocen na koniec roku szkolnego;
5)
wypisywanie świadectw na koniec roku szkolnego;
6)
sporządzanie list, rejestrów, zestawień;
7)
sprawozdawczość;
8)
prowadzenie korespondencji z rodzicami;
§ 32
Zadania pedagoga i psychologa szkolnego
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
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1)
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie,
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2)
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
w życiu szkoły;
3)
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4)
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5)
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym
uczniów;
6)
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7)
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 33
Zadania logopedy szkolnego

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 34
Zadania doradcy zawodowego

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów na podstawie
programu przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela,
wychowawcę lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.
§ 35
Zadania terapeuty pedagogicznego
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania
efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

26

§ 36
1. Dla wykonywania prac administracyjno-gospodarczych oraz w celu utrzymania ładu, porządku
i higieny w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych, gospodarczo-usługowych
i żywienia.
2. Obowiązki pracowników wymienionych w pkt. 1 określa dyrektor szkoły (przydział czynności).
§ 37
1. Zatrudniona w szkole pielęgniarka jest odpowiedzialna za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów,
dba o stan higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej,
współdziałając w realizacji swych obowiązków z nauczycielami, rodzicami i SANEPID-em.

ROZDZIAŁ 6
UCZNIOWIE SZKOŁY - PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 38
Prawa Ucznia
1. Prawa ucznia w szkole wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz aktualnych
przepisów prawa oświatowego.
2. Uczeń ma prawo do:
1) nauki, czyli powszechnego i bezpłatnego kształcenia się, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
2) rozwoju, w jak najpełniejszym zakresie, osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych
i fizycznych zgodnie z możliwościami szkoły i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) funkcji opiekuńczo – wychowawczej szkoły, w tym: wsparcia wychowawcy klasy oraz
nauczycieli uczących, pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, opieki świetlicowej, zajęć
bibliotecznych, zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwój dzieci i młodzieży, poradnictwa
wychowawczo – zawodowego, pomocy materialnej w tym także stypendialnej, dożywiania – na
miarę możliwości finansowo-organizacyjno-materialnych szkoły,
4) jawności informacji obejmującej:
a) programy nauczania i program wychowawczo- profilaktyczny ,
b) kryteria systemu oceniania i promowania uczniów na poszczególnych przedmiotach oraz
informacji ogólnych o zachowaniu i ocenach oraz zasadach oceniania, klasyfikowania
i promowania, a także odwoływania się od ocen,
c) oceny cząstkowe i roczne wystawiane według zasad sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć
edukacyjnych i zachowania,
d) przysługujące uczniom prawa do odwoływania się od końcowych ocen przedmiotowych i
zachowania jeżeli zostały wystawione niezgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz od
kar i nagan,
e) dostęp do dokumentacji dotyczącej ucznia, nie objętej klauzulą tajności, oraz wszystkich
informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuację w szkole;
5) wolności:
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a) wypowiedzi, czyli swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych
osób,
b) zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły (za zgodą
rodziców i opiekunów prawnych) i pokojowych zgromadzeniach (zorganizowanych przez
dorosłych i za zgodą rodziców i opiekunów prawnych),
c) sumienia i wyznania, światopoglądu,
d) od przemocy (fizycznej bądź psychicznej), agresji, kar cielesnych, poniżania i wszelkich form
naruszających godność człowieka,
e) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową: wyboru nauczyciela pełniącego
rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu
uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy
i szkoły, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
6) równego traktowania, bez jakiekolwiek różnicy ze względu na płeć, tożsamość narodową,
etniczną, językową, rasę, wyznanie religijne, sytuację społeczną lub materialną, dysfunkcję
rozwojową bądź niepełnosprawność, wygląd zewnętrzny,
7) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i współuczestniczenia w rządzeniu zwłaszcza poprzez
prawo tworzenia własnych organizacji, działalność w istniejących organizacjach szkolnych, w tym
działalność w samorządzie uczniowskim, oraz innych formach dozwolonych prawnie oraz
podejmować działania z zakresu wolontariatu.
3. Prawa dziecka i ucznia muszą być przestrzegane przez wszystkich zatrudnionych w szkole
pracowników, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samych uczniów.
4. W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika szkoły, uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą dokonuje analizy zasadności skargi,
podejmuje odpowiednie decyzje zgodnie z przepisami prawa.
5. Dyrektor powiadamia rodziców o sposobie załatwienia skargi w terminie dwóch tygodni od
otrzymania powiadomienia.
§ 39
Obowiązki Ucznia
1. Uczeń ma obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,
przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie. Uczeń powinien:
1) punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne a w razie nieobecności ma
obowiązek usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach
edukacyjnych zgodnie z procedurami,
2) przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,
uzupełniać zaległości wynikające z absencji,
3) przestrzegać zasad właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) być wyposażonym w niezbędne przybory szkolne, podręczniki i zeszyty,
b) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę i zaangażowanie,
c) nie rozmawiać z innymi uczniami, nie rozpraszać niestosownym zachowaniem lub komentarzami
nauczyciela ani innych uczniów,
d) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

28

2. Uczeń powinien bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów:
1) przestrzegać przepisów BHP oraz zapisów regulaminów wewnętrznych,
2) rozważnie zachowywać się w trakcie przerw, w szatni szkolnej, stołówce oraz na szkolnym
podwórku, boisku i placu zabaw,
3) nie opuszczać terenu szkoły bez zgody i powiadomienia nauczyciela lub wychowawcy,
4) nie przynosić do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu,
5) nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów, nie używać narkotyków, dopalaczy
ani innych środków odurzających oraz uzależniających.
3. Uczeń powinien stosownie się zachowywać i ubierać:
1) ma obowiązek właściwego, czyli godnego i kulturalnego, wyrażania się i zachowania wobec
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:
a) niewłaściwe zachowanie powinno być wyjaśnione z wychowawcą i pedagogiem szkolnym,
niezwłocznie po zajściu,
b) za niewłaściwe zachowanie uczeń może zostać ukarany naganą wychowawcy, dyrektora szkoły
lub obniżeniem oceny zachowania,
c) o niewłaściwym zachowaniu wychowawca musi powiadomić rodziców (prawnych opiekunów)
telefonicznie lub pisemnie;
2) powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
3) uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd:
a) strój powinien być czysty, skromny, w stonowanych kolorach,
b) zabrania się farbowania włosów, noszenia makijażu i zbędnej lub nadmiernie okazałej biżuterii,
c) każdy uczeń powinien posiadać strój galowy (biała bluzka, koszula, ciemna spódnica,
spodnie), który ma obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału
szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
imprez okolicznościowych oraz egzaminów.
4. Uczeń ma obowiązek troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na
zewnątrz. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo
koszty zakupu nowego mienia.
5. Uczeń powinien dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, brać aktywny
udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych (imprezach
dydaktyczno-wychowawczych, kulturalnych, sportowych itp.), miejskich lub na szczeblu
regionalnym/ wojewódzkim.
6. Uczeń nie może:
1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających lub innych
urządzeń i nośników elektronicznych, chyba że są wykorzystywane w procesie edukacyjnym,
2) rejestrować obrazów i dźwięków na terenie szkoły a następnie je odtwarzać, chyba że za zgodą
osób rejestrowanych,
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3) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów, itp.), chyba że
z uzasadnionych powodów i na całkowitą odpowiedzialność rodziców (opiekunów prawnych) –
szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub ukradzione mienie.
7. Uczeń może zostać karnie przeniesiony do innej szkoły w sytuacji bezskuteczności
zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:
1) nagminnego naruszania obowiązków ucznia zawartych w statucie,
2) wagarów i nieusprawiedliwionych nieobecności,
3) posiadania i rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków, alkoholu, nikotyny, środków
odurzających lub psychotropowych,
4) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób,
5) demoralizacji,
6) popełnienia przez ucznia przestępstw i skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 40
Nagrody i kary
1. Nagrody przyznaje się uczniom za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia,
w nauce i sporcie.
2. Rodzaje nagród:
1)
pochwała wychowawcy na forum klasy;
2)
pochwała dyrektora szkoły na apelu wobec społeczności szkolnej;
3)
list pochwalny do rodziców;
4)
dyplom;
5)
nagrody rzeczowe;
6)
świadectwo z biało - czerwonym paskiem;
7)
honorowa statuetka „Orzeł Trzynastki”
8)
stypendium za wyniki w nauce; stypendium przyznaje prezydent miasta uczniowi, który
uzyskał za semestr średnią ocen od 5,51 do 6,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę
zachowania bardzo dobrą lub wzorową.
3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i przeglądach
odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody
do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody.
5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni od ich otrzymania
oraz informuje ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie rozpatrzenia
zastrzeżeń.
6. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:
1)
stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły;
2)
dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego;
3)
dokonanie kradzieży;
4)
spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;
5)
nieodpowiednie lub wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.
7. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
8. Kary za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu szkoły:
1)
upomnienie przez nauczyciela, wychowawcę lub pedagoga w indywidualnej rozmowie;
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2)
upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę;
3)
upomnienie lub nagana udzielone przez dyrektora;
4)
upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców;
5)
obniżenie oceny zachowania;
6)
przeniesienie ucznia do innej klasy, o przeniesieniu decyduje rada pedagogiczna;
7)
zakaz uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach klasowych i szkolnych;
8)
przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.
9. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć
na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1)
notorycznie łamie przepisy statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w statucie,
a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
2)
zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych
uczniów;
3)
dopuszcza się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszania.
10.
Szkoła ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców, opiekunów ucznia
o zastosowaniu wobec niego kar za wykroczenia uczniowskie.
11.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się w formie
pisemnej od kary, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, do dyrektora szkoły.
12.
Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary:
1)
pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się;
2)
podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary;
3)
pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego.
13.
Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
14.
Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
ROZDZIAŁ 7
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 41
1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zawarte jest w art.44 ustawy o systemie
oświaty.
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.
3. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne,
3) śródroczne i roczne,
4) końcowe.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców poprzez dziennik elektroniczny, do którego dostęp za
pomocą hasła i loginu posiadają wszyscy uczniowie i rodzice uczniów.
5. Uczeń jest informowany ustnie, a także poprzez e-dziennik o ocenie w momencie jej
wystawienia.
6. Rodzice dowiadują się o ocenach na zebraniach, konsultacjach, w czasie indywidualnych spotkań
z nauczycielem, poprzez darmowy dostęp do dziennika w formie elektronicznej.
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§ 42
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
1)
uczniów – w miesiącu wrześniu w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest
odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;
2)
rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności;
3)
wymagania edukacyjne opracowywane są przez każdego nauczyciela przedmiotu znajdują
się w bibliotece szkolnej do zapoznania się przez uczniów i rodziców.
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu co dokumentowane
jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim
zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z
obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i
sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
§ 43
1. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany, testy,
wypracowania) uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym, sposób
przechowywania innych prac (np. kartkówki) określony jest przez nauczyciela danego
przedmiotu.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi na lekcji po rozdaniu ich przez
nauczyciela;
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym
danego przedmiotu.
4. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni.
5. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, przy czym nie więcej niż jedna
dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, nie wlicza się
prac przełożonych.
6. Termin zwrotu ocenionych prac nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.
32

§ 44
1. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego
ocenach klasyfikacyjnych.
2. Oceny te są wpisane w dzienniku elektronicznym w kategorii ocen proponowanych:
1) każdy nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
ocenach klasyfikacyjnych, wykorzystując do tego system OCEN w dzienniku elektronicznym;
2) każdy wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie
zachowania, wykorzystując do tego system OCEN w dzienniku elektronicznym.
3. Wpis przez nauczyciela oceny w dzienniku elektronicznym lub wysłanie informacji poprzez
moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym jest dla nauczyciela potwierdzeniem
przekazania informacji.
4. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego
ocenach klasyfikacyjnych:
1) każdy nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o
przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub o nieklasyfikowaniu, wykorzystując do
tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym;
2) każdy wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla
niego ocenie nagannej zachowania, wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku
elektronicznym.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy, ocenianego ucznia:
1) wychowawca zasięga opinii w sprawie ocen zachowania u nauczycieli w formie tabelarycznej,
u uczniów na lekcji wychowawczej;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani
na ukończenie szkoły.
6. Klasyfikację śródroczną i roczną zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.
§ 45
Zasady oceniania w klasach IV – VIII.
1. W klasach IV-VIII oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
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5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Szczegółowe kryteria oceniania opracowuje każdy nauczyciel dla swojego przedmiotu
i zapoznaje z nimi uczniów na lekcjach we wrześniu.
3. Wyboru form pracy uczniów, które podlegają ocenie oraz ich liczby dokonują nauczyciele
uwzględniając specyfikę przedmiotu.
4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie i terminie opisanym w niniejszym statucie.
5. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
1) wymagania na stopień celujący – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu
opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone podstawą programową, rozwiązuje
problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości
technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy,
uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach
sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2)wymagania na stopień bardzo dobry - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny
zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu określone podstawą programową, potrafi
efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki,
odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych
i nietypowych;
3) wymagania na stopień dobry - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę
określoną kryteriami oceny dobrej, potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski,
różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wykazuje się umiejętnością
stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, jest aktywny na lekcjach;
4)wymagania podstawowe - na stopień dostateczny - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który
opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie
nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
5) wymagania konieczne - na stopień dopuszczający uczeń, który otrzyma ocenę dopuszczającą, ma
braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej, nie
przekreślające jednak możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki.
6. W klasach IV-VIII przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „–”.
§ 46
Ocenianie zachowania w klasach IV – VIII
1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. Kryteria ocen zachowania:
34

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: we wszystkich sprawach przestrzega statutu
i regulaminów szkolnych, szczególnie aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, w kulturze
osobistej, stosunku do obowiązków szkolnych oraz w zachowaniach społecznych może być wzorem
dla innych, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: przestrzega statutu i regulaminów szkolnych, bierze
czynny udział w życiu szkoły i oddziału klasowego, swoim zachowaniem daje dobry przykład
innym, dba o kulturę języka, przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa, jest koleżeński i uczynny;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: przestrzega statutu i regulaminów szkolnych, dobrze
wywiązuje się ze swoich obowiązków, dba o mienie szkolne, przestrzega zasad higieny
i bezpieczeństwa, drobne uchybienia w swoim zachowaniu i kulturze języka stara się szybko
naprawić, potrafi współpracować w grupie, jest koleżeński, uczynny;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: z małymi uchybieniami przestrzega statutu
i regulaminów szkolnych, ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności, zdarzają mu się
niekulturalne zachowania wobec innych, ale wykazuje postawę i chęć poprawy, ma nieliczne uwagi
dotyczące stosunku do obowiązków szkolnych;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: dopuszcza się wielokrotnych wykroczeń
przeciwko statutowi szkoły i obowiązującym regulaminom, celowo niszczy mienie szkolne,
notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ulega nałogom, często opuszcza lekcje bez
usprawiedliwienia, wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stosuje przemoc fizyczną
i psychiczną, jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, nie wykazuje chęci
poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuszcza się zachowań określonych w kryteriach na
ocenę nieodpowiednią oraz wszedł w konflikt z prawem.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. W przypadku uczniów realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
ustala się oceny z zachowania.
§ 47
Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową
za wyjątkiem religii lub etyki, gdzie obowiązuje ocena cyfrowa w skali 1-6.
2. Dokumentacja oceny opisowej w Szkole Podstawowej nr 13 składa się z:
1) dziennika lekcyjnego;
2) teczki ucznia, zawierającej jego samodzielne prace w postaci: kart pracy, prac plastycznych i itp.;
3) sprawdzianów i testów.
3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla klas I-III
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
4. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
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jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i zachowania.
5. Ocenianie bieżące obejmuje sześciopunktowy system oceniania i zawiera:
1) rozwój poznawczy, na który składają się:
- mówienie i słuchanie,
- czytanie i pisanie,
- umiejętności gramatyczne i ortograficzne,
- umiejętności matematyczne,
- umiejętności przyrodnicze i społeczne,
- umiejętności w zakresie języka obcego,
- umiejętności komputerowe.
2) rozwój artystyczny, na który składają się:
- aktywność fizyczna,
- umiejętności muzyczne, techniczne, plastyczne,
- rozwój społeczno-emocjonalny.
6. Zgodnie z sześciopunktowym systemem oceniania w kl. I-III:
1) 6 pkt /wzorowo/ uzyskuje uczeń, który:
- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz życiem
społecznym;
- aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę,
- jest systematyczny,
- jest zawsze przygotowany do lekcji,
- sięga do różnych źródeł informacji,
- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,
- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,
- opanował wiedzę wykraczającą poza program.
2) 5 pkt /znakomicie/ uzyskuje uczeń, który:
- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych;
- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest systematyczny,
- jest przygotowany do lekcji,
- rozwija swoje zainteresowania,
- operuje zdobytymi wiadomościami,
- kończy pracę w przewidzianym czasie,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w zakresie pełnym.
3) 4 pkt /dobrze/ uzyskuje uczeń, który:
- aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe,
- aktywnie pracuje na lekcji;
- jest systematyczny,
- jest przygotowany do lekcji,
- przejawia i rozszerza zainteresowania,
- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w zakresie rozszerzonym,
- kończy pracę w przewidzianym czasie.
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4) 3 pkt /poprawnie/ uzyskuje uczeń, który:
- pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela,
- jest mało systematyczny,
- nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
- nie przejawia aktywności na lekcji,
- opanował w pełni podstawowe wymagania programowe,
- wymaga stałej motywacji do pracy.
5) 2 pkt /słabo/ uzyskuje uczeń, który:
- pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela,
- jest niesystematyczny,
- jest często nieprzygotowany do lekcji,
- jest bierny na lekcji,
- opanował wymagania programowe w zakresie koniecznym, niezbędnym do dalszej nauki,
- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie.
6) 1 pkt /bardzo słabo/ uzyskuje uczeń, który:
- zazwyczaj nie pracuje na zajęciach,
- najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji,
- nie bierze udziału w zajęciach,
- nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
- nie wykazuje chęci do pracy.
7. Zachowanie uczniów oceniane będzie w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących
określeń: wzorowo, bardzo dobrze, poprawnie, nieodpowiednio.
1) kryteria do oceny opisowej zachowania się ucznia:
- kultura osobista: przestrzega norm społecznych w szkole, przestrzega podstawowych zasad
kulturalnego zachowania, potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje
pozytywne, jest opiekuńczy, szanuje godność innych, szanuje własność osobistą i społeczną,
- aktywność: chętnie udziela pomocy i podejmuje zadania ,wykazuje aktywność podczas zajęć,
- stosunek do obowiązków szkolnych : jest pracowity, odpowiedzialny, troszczy się o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i innych,
- udział w życiu oddziału klasowego, szkoły, środowiska: szanuje symbole narodowe i zachowuje
właściwą postawą na uroczystościach szkolnych i państwowych, aktywnie uczestniczy
w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią.
2) Wymagania dotyczące zachowania – skala ocen:
- wzorowe: uczeń jest wzorem pod każdym względem; systematycznie odrabia prace domowe; jest
punktualny; przestrzega ustalonych zasad zachowania w szkole; umie współpracować z kolegami
w zespole; potrafi opanować emocje, takie jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja; udziela pomocy
kolegom, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i organizowanych konkursach,
- bardzo dobre: prezentuje właściwą postawę, przestrzega norm zachowania w szkole, aktywnie
uczestniczy w zajęciach, jest obowiązkowy i pilny,
- poprawne: uczeń prezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia;
nie przeszkadza na lekcjach; systematycznie odrabia prace domowe; jest punktualny; na ogół
przestrzega ustalonych zasad zachowania w szkole,
- nieodpowiednie: brak właściwej postawy; uczeń nie jest systematyczny w odrabianiu prac
domowych; nie potrafi przestrzegać ustalonych zasad zachowania w szkole; nie potrafi opanować
emocji; przeszkadza na lekcjach.
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8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia stosownej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej.
9. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania
ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień:
1) ocena śródroczna jest sporządzona w formie opisowej lub w formie karty osiągnięć
edukacyjnych ucznia;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
10. W wyniku realizacji edukacji wczesnoszkolnej uczeń kończący klasę III ma ukształtowaną
postawę prospołeczną i otwartą wobec świata.
§ 48
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców
(opiekunów prawnych) złożony do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed
zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny tok nauki.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), przy czym nie może to być termin późniejszy, niż przedostatni dzień zajęć
edukacyjnych w danym semestrze.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły, wicedyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego
oddziału klasy uczący danego przedmiotu.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice
(opiekunowie prawni) ucznia.
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10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
§ 49
Odwołanie się od ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie
wniosku z uzasadnieniem mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia rocznej
(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych (śródrocznych) zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się ustnie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
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a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) pedagog lub psycholog szkolny (jeżeli jest zatrudniony w szkole),
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. B, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 zadania (pytania sprawdzające),
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt.
a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w
ust. 2 pkt. a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że
termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 50
Promocja
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej:
1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po
uzyskaniu opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni
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specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć;
2) uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen
klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustalona jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub
końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
4. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał po ustaleniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną
końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału.
§ 51
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie pozytywnej oceny z obowiązkowych
lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych. Pisemny wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
2. We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń, oraz uzasadnienie prośby.
3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny w przypadku, gdy co najmniej
połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od
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niej wyższa oraz gdy przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form
sprawdzenia wiedzy (ustnych i pisemnych).
4. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po złożeniu wniosku o uzyskanie oceny
wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i części ustnej z każdego z przedmiotów, dla
których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywana roczną oceną klasyfikacyjną,
w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub rodzica.
5. Dyrektor szkoły na piśmie informuje ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym
odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy w zakresie danych zajęć
obowiązkowych i dodatkowych.
6. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez
dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który zawiera: imiona
i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzali sprawdzian, datę, zadania sprawdzające poziom
wiedzy i umiejętności, wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę, podpisy
nauczycieli.
8. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
§ 52
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.
2. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się
ubiega.
3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o aktywności i pozytywnych zachowaniach
ucznia w szkole i poza szkołą, osiągnięciach w konkursach, zawodach sportowych, pracy na rzecz
innych (akcje charytatywne, wolontariat, działalność w organizacjach młodzieżowych itp.);
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego;
3) wymogiem obligatoryjnym dla wszystkich jest przestrzeganie zapisów regulaminów i Statutu
szkoły oraz wzorowa frekwencja w czasie od odwołania do zakończenia zajęć dydaktycznych.
oraz
4) spełnienia następujących warunków:
- na ocenę wzorową – wzorowe przestrzeganie statutu i regulaminów szkolnych, wysoka kultura
osobista i postawa godna naśladowania, szczególne zaangażowanie i aktywność szkolna oraz
pozaszkolna, sukcesy odniesione w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
- na ocenę bardzo dobrą – przestrzeganie statutu i regulaminów szkolnych, zaangażowanie w życie
klasy i szkoły, dawanie przykładu innym, uczynne i koleżeńskie zachowanie, sukcesy
w konkursach i zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych;
- na ocenę dobrą – przestrzeganie statutu i regulaminów szkolnych, koleżeńska postawa wobec
innych uczniów, natychmiastowe korygowanie drobnych uchybień,
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- na ocenę poprawną – weryfikowanie uchybień w statucie i regulaminach szkolnych,
usprawiedliwienie nieusprawiedliwionych nieobecności, praca na rzecz wspólnoty szkolnej.
4. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności proponowanej
przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą
dokumentację.
5. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę oddziału
o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowana ocenę
zachowania.
6. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na
5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
7. Wychowawca sporządza z tego postępowania protokół zawierający: imiona i nazwiska
nauczycieli prowadzących postępowanie; termin postępowania; informacje uzyskane w drodze
postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz
środowiska itp.; wynik postępowania wraz z uzasadnieniem; uzyskaną ocenę.
8. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.
§ 53
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału pracy w komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) pytania egzaminacyjne;
3) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
11. O wynikach egzaminu informuje się ucznia lub jego rodziców.
§ 54
Ukończenie szkoły
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał w klasie
programowo najwyższej roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
1) Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określają odrębne przepisy.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w ust. l, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
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ROZDZIAŁ 8:
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 55
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wzory pieczęci urzędowych i adresowych szkoły:
1)
okrągła duża:

2)

okrągła mała:

3)

adresowa szkoły:

4)

Rady Rodziców:

5)

oddział przyszpitalny:

§ 56
1. Szkoła posiada sztandar, hymn i ceremoniał szkolny.
2. Sztandar szkoły składa się z płatu o wymiarach 97 cm x 97 cm, obszyty złotymi frędzlami.
Prawa strona płatu jest barwy czerwonej, na której jest wyhaftowane srebrną nicią godło
państwowe, nad godłem widnieje napis: „Nauką i pracą”, a pod godłem „Służymy Polsce”. Na
lewej stronie płatu na białym tle umieszczony jest kaganek oświaty, pod nim wyhaftowana
srebrną nicią otwarta księga, nad którą znajduje się napis: „Szkoła Podstawowa nr 13 im.
Stanisława Staszica”, a pod księgą „w Raciborzu”.
3. Sztandar, którym opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy jest eksponowany podczas
ważnych uroczystości szkolnych. Sztandar jest przechowywany na honorowym miejscu w
szkole, w oszklonej gablocie.
4. Szkoła posiada hymn, do którego słowa napisał Wiktor Bugla, a muzykę skomponował Eryk
Okoń – raciborski nauczyciel.
Treść pieśni:
Ojczyzna nasza Rzeczpospolita
Jej chcemy służyć ze wszystkich sił
Uczyć się pilnie, żeby budować
By każdy w kraju szczęśliwy był
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Ref. Nad Wisłą i Odrą nasze wsie i miasta
Od plaż Bałtyku, aż po szczyty Tatr
to ziemia nasza od Praojca Piasta
gdzie w Polskiej mowie niesie pieśni wiatr
Tu najpiękniejszy z lasów, sosnowy
Szumiąc wspomina minione dni
Wysiłek ojców, trud odbudowy
o wolnej Polsce spełnione sny
Ref. Nad Wisłą i Odrą ...
5. Hymn szkolny śpiewany jest podczas wszystkich uroczystości szkolnych.
§ 57
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej, w trybie przewidzianym do jego
uchwalania.
3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
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